Raad openbaar Druten
Dossiernummer

2629

Extern Zaak ID

Z/21/058973

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

1 juli 2021

Agendapunt

10

Omschrijving

Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis de Lier

Organisatieonderdeel

domein Sociale leefomgeving - team Welzijn,
Onderwijs en Sport

Eigenaar

Hulsebosch, Ellen

Soort nota

Beslisnota

Programma/Paragraaf

P6 Sociaal domein

Portefeuillehouder(s) Druten

Wildt, G. de ( Gérard)

Telefoonnummer steller

06-18417175

Bijlagen
Beslisnota Raad inzake haalbaarheidsonderzoek dorpshuis de Lier
Bijlage 1: Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw dorpshuis de Lier
Beantwoording technische vragen Dorpshuis de Lier 16-06-2021
10 Motie raadsbreed MFA.doc
10. Amendement Dorpslijsten de Lier.docx
Geagendeerd

Vergaderdatum

Rondetafelgesprek raad Druten

17 juni 2021

Raad openbaar Druten

23 juni 2021

Raad openbaar Druten

1 juli 2021

Stukken gemeenteraad Druten

1 juli 2021

Toelichting
Het college ontvangt een niet-openbare beslisnota. Na instemming wordt de openbare
beslisnota voor de gemeenteraad in roulatie gebracht
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. Kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw dorpshuis de Lier.
2. In te stemmen met het scenario nieuwbouw op locatie de Linde als oplossing voor de
huidige verouderde huisvesting van dorpshuis de Lier.
3. Rekening houdend met het feit dat er nog geen investeringskrediet beschikbaar is,
het college de opdracht te geven tot de financiële uitwerking van het
nieuwbouwscenario waarin de mogelijkheden voor medefinanciering door derde
partijen nader zijn geconcretiseerd. Deze financiële uitwerking aan de raad voor te
leggen ter besluitvorming over het investeringsbudget.

Besluit (Aangehouden)
de Gemeenteraad besluit:

1. Kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw dorpshuis de Lier.
2. In te stemmen met het scenario nieuwbouw op locatie de Linde als oplossing voor de
huidige verouderde huisvesting van dorpshuis de Lier.
3. Rekening houdend met het feit dat er nog geen investeringskrediet beschikbaar is,
het college de opdracht te geven tot de financiële uitwerking van het
nieuwbouwscenario waarin de mogelijkheden voor medefinanciering door derde
partijen nader zijn geconcretiseerd. Deze financiële uitwerking aan de raad voor te
leggen ter besluitvorming over het investeringsbudget.

Toelichting
Er is raadsbreed behoefte aan een raadsinformatieavond alvorens tot besluitvorming wordt
overgegaan.

